
स्थानीय बथाली परियथेाजनथा  
जानकारी–पत्र श्रृङ्खला 

परिचय, महत्त्व ि उपयोग 

विश्वमा धान [Rice: Oryza sativa (L.)] गहुँपविको सबैभन्ा महत्त्वपूर्ण 
खाद्ान्न बाली हो । विश्वका आधाभन्ा बढी जनसङ््ाको प्रमुख 
खाद्ान्न बाली धान नेपालीहरूको पवन मु् खाद्बाली हो । धान 
कुटेर भुस हटाएपवि चामल प्राप्त हनि । चामल मूलतः भात पकाउन 
प्रयोग गररनि । चामलबाट खीर, पुलाउ, खखचडी, चामे्, जाउलो, खटे् 
आवि पररकार बनाइनि भने चामलको पीठोबाट सेलरोटी, या्णले, रोटी 
र झुनमुने अावि पररकार बन्िन् । यसैगरी धानबाटै वचउरा, भुजा 
आवि बनाइनिन् । नेपालमा भातलाई नै खानाको पया्णयका रूपमा वलने  
गररनि । धानको पराल र ढुटो पशु आहाराका रूपमा प्रयोग  
गररनि । चामलमा सरिर ७७-७९% काबबोहाइडे्ट, ६.५-८.५% प्रोवटन, 
०.२-०.७% रेसा, ०.६-०.९% खवनज पिार्णहरू तरा ०.५-१% वचल्ो 
पिार्ण पाइनि (साउुँि, २०६६) । धान हाम्ो शरीरलाई चावहने शखति 
िा क्ालोरीको प्रमुख स्ोत हो । करृ वि विकास मन्तालयको तथ्ाङ्क, 
२०१४ अनुसार नेपालमा १४ लाख ८७ हजार हेक्टरमा धानखेती गररनि, 
जसबाट ३.४ टन प्रवत हेक्टरको औसतमा ५० लाख ४७ हजार टन 
उत्ािन हनि । यसमधे् वहमाली र पहाडी भेगमा कुल धानबालीको 
के्त्रफलमधे् क्रमशः ४.१% र २७.५% रहेको ि भने उत्ािकत्व 
क्रमशः २.४ र ३.२ टन/हेक्टर रहेको ि । यसबाट नेपालमा वचसो सहने 
धानको के्त्रफल कररब १०% रहेको अनुमान गन्ण सवकनि । नेपालमा 
खेती गररने धानको के्त्रफलमधे् कररब ३६% अवसवचित रहेको पाइनि । 
 

यो जानकारी–पत्र वचसो जलिायु भएका पहाडी भेगमा हने ठन्ा सहने 
धानको खेती र बीउ उत्ािनमा केख्रित ि । नेपालमा समुद्र सतहबाट ६० 
वमटरिेखख ३,०५० वमटरसम्म धानखेती गररनि । तर १,००० वमटरभन्ा 
मावरल्ो भेगमा धानको राम्ो उत्ािनको लावग वचसो खप्न सके् जैविक 
क्मताको आिश्यकता रहनि । सामान्यतया १५ िेखख २० वडग्ी से. िायु 

तरा पानीको तापमानमा फलने धानका जातहरू वचसो सहने (Cold  
Tolerant) जातहरू हन् तर वयनमा वचसो सहने क्मता बीउको 
उमारशखतििेखख फूल फुलने अिसरासम्म फरक फरक रहन सकि । 
साधाररतया बेना्ण अिसरामा पानीको तापमान र फूल फुलने बेलामा 
िायुमण्डलको तापमानले बढी महत्त्व राखि । धानको फूल खखलने 
अिसरामा िायुको तापमान १७० से. भन्ा कम भएको खण्डमा धानमा 
भुवसने समस्ा हनि (Satake and Koike, 1983) । तर नेपालका 
१५०० वमटरभन्ा उच्च भेगमा लगाइने गरेका रैराने जातहरूमा ठन्ा 
सहन सके् क्मता भएको अनुसन्ानहरूबाट राह भएको ि (सरावपत, 
१९९४) । वचसो सहने धानका जातहरू चाुँडै उम्ने, पातहरू गवहरा 
हररया हने, गाुँज हालने, चाुँडै बाला पसाउने तरा नभुखसिने हनिन् ।

जातिय तितिधिा

विश्वकै अग्ो उचाइमा हने वचसो पानी सहने पोविलो जुम्ी माससी तरा 
फूल खेलने समयमा पवन वचसो र रोग सहन सके् िोम्ोङ नेपालमा मात्र 
हैन, भुटान र मिागस्करमा व्ापक फैवलएको ि । यीबाहेक वसलांगे, 
ताकमारे, िरमाली, वसञ्ाली, कालो पातले, रक्ाली, सालीधान, भटे् र 
जुहारी धानहरू वचसो खपे्न रैराने जातका रुपमा वचवननिन् । करा्णली 
के्त्रमा खेती गररने सरानीय जातहरूमा जुम्ी माससी, काली माससी, रातो 
माससी, धोक्रो आवि मु् िन् भने अन्य उच्च पहाडी के्त्रमा लेकाली, 
फलामे, पुवब्णया, बोरांग, सुिा, कावतिके, उस्कलो, वतमासे, झोसे, गमकी, 
बोया, साली, अिामे, रापावचवनयाुँ, बगेरी, भनाांग, कालो पातले, 
पातला, िमा्णली, आुँगा, तलाांङ, रानकोटे, धौडो, पाखे, गोरो, जननेली, 
हेलु्ले माससी, पीपल माससी, जौ धान, आवि पि्णिन् । हाम्ा रुपै्र सरानीय 
जातहरूमा विटो पाके्, नढलने, रोगकीरा सहने, वचसो र सुक्ा सहने, 
चामल धेरै पनने, धेरै फलने, खान मीठो, पराल धेरै हने, जस्ा अवत 
महत्त्वपूर्ण विवशष्ट गुरहरू रहेका िन् । यी गुरहरू आजका लावग 
त महत्त्वपूर्ण िन् नै, भािी सन्तवतका लावग पवन अवत उपयोगी हन 

तचसाे सहने धानकाे खेिी ि बीउ–उत्ादन प्रतितध 
करृ ष्णहरर विवमरे* र भुिन सरावपत#

* रावष््टय जीन बैंक, खुमलटार | # िायाेभवस्णटी इ्णन्टरनेशनल 

अङ्क ८, बि्ण २०७३

छामे्ाङेः चिसा ेसहने धान (ढिकुरपाखेरी, कास्की)। तस्विरः कृष्णहरर घिमिरे विभिन्न चिसाे सहने धानका बालामा विविधता। तस्विरः सुरेन्द्र शे्ष्ठ



सकिन् । वचसो हािापानीमा धानखेती गिा्ण पात र िाुँटीको मरुिा तरा 
िाना नलागे् िा भुखसिने समस्ा प्रमुख हनि । विवभन्न रैराने जातहरूको 
प्रयोगबाट विकास गरी नेपालको उच्च पहाडी तरा वहमाली के्त्रका 
लावग धानबालीका वचसो सहने उन्नत जातहरू वसफाररस गररएका 
िन् (तावलका १) । खुमलटारखसरत रावष््टय जीनबैंकमा िेशका विवभन्न 
वजल्ाहरूबाट सङकवलत धानका २३०० भन्ा धेरै रैराने जातहरू 
संरवक्त िन्, जसमधे् कररब ३०० वकवसमका जातहरू वचसो 
हािापानी सहने खालका जातहरू रहेका िन् । यी जातहरूमा पाके् 
अिवध, िोटको उचाइ, िानाको साइज र रङ, चामलको रङ, बास्ा, 
स्ाि, आविको आधारमा विविधता पाइनि ।

जातिय छनाेट

आफनो हािापानी सुहाउुँिा रैराने जातहरूबाट उत्रृ ष्ट िोटहरू र 
वतनका कररब १०० बालाहरू िनोट गरी हरेक िि्ण बीउ िनोट गिदै  जाने 
हो भने करृ िक स्यंले पवन धेरै उब्ा विने उपयुति जातहरू िनोट गन्ण 
सकिन् । िनोट गिा्ण धेरै गाुँज भएका, रोग/कीरा नलागेका, उपयुति 
उचाइ भएका तर नढलने, धेरै वचसो तरा धेरै खडेरी सहन सके्, बाला 

तावलका–१ः अनुसन्ानबाट हालसम्म वसफाररस गररएका धानबालीका वचसो सहने उन्नत जातहरू र वतनका गुरहरू 

जाि पुखाखा उत्तति तसफारिस 
साल

िोटको  
उचाइ

पाके् तदन उत्ादन  
(टन/हे.)

चामलकाे 
तकतसम

तसफारिस के्त्र

पालुङ-२ वबजी ९४-२/
पोखे्ली मवसनो

नेपाल २०४४ १०३ १७० ६.१ मवसनो सेतो पालुङ सरहका 
पहाडी के्त्र 

िोम्ोङ सरानीय िानदु्रक 
रैराने िनोट

नेपाल २०४७ १०३ १६५ ४.२ मोटो रातो लुमे् सरह (२२०० 
वम. सम्म) को वचसो 
हािापानी हने के्त्र

मािापुचे््-३ फुजी-१०२/
िोम्ोङ

नेपाल २०५३ १०५ १७५ ५.० मोटो सेतो लुमे् सरह (१७०० 
वम. सम्म) को वचसो 
हािापानी हने के्त्र

चन्ननार-१ वझङवलङ-७८ चीन २०५८ ७७ १९० ५.० मोटो रातो जुम्ा िा सो सरहको 
के्त्र 

चन्ननार-३ युनलेन-३ चीन २०५८ १०१ १९० ५.३ मोटो सेतो जुम्ा िा सो सरहको 
के्त्र

लेकाली-१ बेनजाइमन/
िोम्ोङ

नेपाल २०७१ ११५ १५८ ४.१ मोटो सेतो जुम्ा िा सो सरहको 
के्त्र

लेकाली-३ युनलेन-३/
िोम्ोङ

नेपाल २०७१ ११७ १५२ ३.९ मोटो सेतो जुम्ा िा सो सरहको 
के्त्र

लुमे्-२ आई.आर-३६/
िोम्ोङ

नेपाल - १०० १७० ५.० मोटो सेतो लुमे् सरह (२००० 
वम. सम्म) को वचसो 
हािापानी हने के्त्र

राम्ोसुँग बावहर वनसे्कका (लामो िाुँटी भएका), लामो, सिन र आकि्णक 
बाला भएका तरा िानामा टुुँडो िा झुस नभएका िोटहरूबाट बालाहरू 
िानै् जानुपि्ण  । त्यसै् जात िनोट गिा्ण उत्ािन क्मताका अवतररति 
आिश्यकता अनुसार विवभन्न महत्त्वपूर्ण गुरहरू जसै्ः विटो पाके्, 
चामल पनने, खान वमठो, पानी सोसे्, आवडलो, पराल लामो हने, पशुले 
रुचाउने, आविका आधारमा िनोट गनु्णपि्णि ।

असल बीउमा हुनुपनने गुणहरू

कुनै पवन बालीको उत्ािन िरृखधि गन्ण स्सर बीउको महत्त्वपूर्ण भूवमका 
हनि । गुरस्रीय बीउको प्रयोगबाट मातै्र १५ िेखख २० प्रवतशतसम्म 
उत्ािन बढाउन सवकने कुरा विवभन्न अनुसन्ानहरूबाट पुवष्ट 
भइसकेको ि । आफना जातीय गुरहरू भएको, झारपात, अन्य 
बाली तरा अन्य जातका बीउहरू नवमवसएको, ढुङ्ा/माटो/िेस्का 
नवमवसएको, कुनै पवन रोग/कीराको सङ्क्रमर नभएको, एकैनासे, 
चमकयुति र पोवटलो, ८५% भन्ा उच्च उमारशखति भएको, प्रवतकूल 
अिसरा सहन सके् क्मता भएको बीउलाई असल बीउ भवननि ।



तस्विर २:  
धानिा लाग्े पर्णच्छद कुढहने (Sheath 

brown rot) रोग (बाया)ँ तथा िाटँीको िरुवा 
(Neck blast) रोग (दाया)ँ । 

तस्विरः सुक बहादरु गुरुङ (बाया)ँ र  
कृष्णहरर घिमिरे (दाया)ँ 

तस्विर १ : 
बबभिन्न चिसो सहने धानका जातहरुको 
दाना र िािलिा बवबवधता ।
तस्विरः कृष्ण घिमिरे

गुणस्तिीय बीउ–उत्ादन गदाखा ध्ान तदनुपनने 
कुिाहरू

जग्ा ि जािको छनोट: धानबालीको बीउ–उत्ािनका लावग 
सकेसम्म वसुँचाई सुविधा भएको, समतल र प्राङगाररक पिार्ण प्रशस् 
भएको मवललो र वचमट्ाइलो माटो उपयुति हनि । बीउ–उत्ािनका 
वनखति सकेसम्म अविल्ो िि्ण धान नलगाएको अरिा कतिीमा पवन 
सोही जातको धान नलगाएको जग्ा िानु्नपि्ण  । जातका लावग भने 
तावलका १ अनुसारका वसफाररस जातहरू अरिा आफनो हािापानी 
सुहाउुँिा सरानीय जातहरू िानेर लगाउन सवकनि । िोम्ोङ र 
मािापुचे््-३ जातको बीउ के्त्रीय करृ वि अनुसन्ान के्रि, लुमे्, 
कास्कीमा तरा चन्ननार-१ र ३ का सारै लेकाली-१ र ३ जातको 
बीउ करृ वि बनस्पवत महाशाखा, खुमलटार र करृ वि अनुसन्ान के्रि, 
विजयनगर, जुम्ामा पाइनि । 

ब्ाड व्यिस्ापन: धानका बेना्ण वहले ब्ाड िा धूले ब्ाड िुबै तररकाले 
हका्णउन सवकनि अरिा वसधै बीउ िरेर पवन धानखेती गररनि । एक 
रोपनी जग्ाका लावग ८५% भन्ा बढी उमारशखति भएको बीउ २-२.५ 

के.जी. पया्णप्त हनि । विवभन्न रोगहरूको आक्रमर नहोस् भन्नका वनखति 
२ ग्ाम वरराम+१ ग्ाम काबनेन्ावजमले प्रवत के.जी. बीउलाई उपचार 
गन्ण सवकनि । ब्ाडमा वसुँचाइ, झारपात र रोगकीराको व्िसरापन 
आिश्यकता अनुसार गनु्णपि्ण  । 

पृ्किा दूिी ि तबरुिा िोपे् दूिी: धानबाली स्यंसेवचत बाली भए 
तापवन कररब १% सम्म परसेचनको सम्ािना रहने हनाले एक जात 
र अकबो जातबीचको परृरकता िूरी ३ वमटरसम्म कायम गनु्णपि्ण  । बीउ 
राखेको २०-२५ विनमा ब्ाडबाट बेना्ण उखेलेर राम्ोसुँग वहल्ाएर 
सम्ाएको जग्ामा लाइनिेखख लाइनको िूरी २० से.वम. र िोटिेखख 
िोटको िूरी १०-१५ से.वम. हने गरी प्रवत रोपो १-२ िटा बेना्ण रोपु्नपि्ण  ।

िोग-कीिा व्यिस्ापन: उच्च वहमाली के्त्रमा खेती गररने धानमा 
कीराको त्यवत समस्ा हुँिैन तर यसको डाुँठमा पर्णच्ि कुवहने (वसर 
ब्ाउन रट) तरा पात र िाुँटीमा मरुिा (ब्ास्ट) रोग लाग्दि (तखस्र 
२) । वसफाररस गररएका जातहरूमा रोग कम लागे् भएकाले त्यस्ा 
जातहरू (हेनु्णहोस् तावलका १) लगाउने, रोग नलागेका िोटहरूबाट 
बीउ राखी बीउ–उपचार गरेर रोपे्न गनु्णपि्ण  । 



तस्विर ४ : जमु्ािा चिसो सहने धानको जात िन्दननाथ-१ अवलोकन गददै वैज्ाबनकहरू ।
तस्विरः ऋिा गुरूङ/ वायािेर्सटी र्णन्टरनेशनल

तस्विर ३ : चिसो सहने धानका बवबवधताहरू । तस्विरः सजल स्ाबपत/ली–बर्ण

बेजाि हटाउने (Rogueing): बीउ–उत्ािन गररएको जग्ालाई 
बाला वनस्कने र पाके् बेलामा कतिीमा २ पटक वनरीक्र गनु्णपि्ण  ।  
यवि हामी आफना लावग मातै्र रोरै मात्रामा बीउ–उत्ािन गि्णिाै 
भने आकि्णक बाला भएको, स्सर र धेरै गाुँज भएका िोटहरूबाट 
आिश्यक मात्रामा बालाहरू िानु्नपि्ण  तर धेरै बीउ–उत्ािन गनु्ण ि 
भने झारपातका िोटहरू, अन्य बालीका िोटहरू, रोगी, ढलेका, बेजात 
जस्ा लागे् शङकास्पि िोटहरू हटाएर बाुँकी सबै िोटहरूबाट बीउ 
वलन सवकनि । 

कटानी/चुटानी: सामान्यतया पहाडी के्त्रमा धानबाली फूल फुलेको 
३५-४० विनमा काट्नका लावग तयार हनि । धानका ९०% िोटहरू 
पराले रङका भएपवि िानाको वचस्ान २०-२५% भएपवि बाली 
कटानीका वनखति तयार भएको मावननि । बीउ उत्ािन गररएको 
जातलाई अन्य जातहरू भन्ा िुटै् सफा खलो िा वत्रपालमा चुटेर 
राम्ोसुँग सुकाउनु पि्ण  । पवहलो २-३ चोटमा झरेका धान मात्र बीउका 
लावग राखनुपि्ण  । बीउको शुधिता कायम राख्न यवतखेर विशेि ध्ान 
विनुपि्णि । 

भण्ािण: धान भण्डाररमा पुत्ा (grain moth) प्रमुख कीरा हो, 
जसको लावग बीउलाई राम्ोसुँग सुकाएर िाुँतले टोक्ा कुटुक्क आिाज 
आउने (१२-१३% वचस्ान हने) भएपवि राम्ोसुँग बन् गन्ण सवकने 
वटनको भकारी, सुपर ब्ाग/बोरा िा अन्य उपलब्ध भाुँडामा बीउ 
बारेको जानकारी/सङकेत पत्र (लेबल) सवहत नीम/बोझो िा सेल्फस 
वबिािी १ चक्की प्रवतभाुँडामा कपडामा बेरेर ओस नलागे् ठाउुँमा 
भण्डारर गनु्णपि्णि ।

For more information: 
Integrating Traditional Crop Genetic Diversity for  
Mountain Food Security (स्ानीय बाली परियाेजना)

GEF UNEP Project Management Unit, Bioversity International 
National Gene Bank, Nepal Agricultural Research Council 
Khumaltar, Lalitpur, Nepal
Tel.  +977 5003071
Web www.himalayancrops.org
Contact  Bhuwon Sthapit (b.sthapit@cgiar.org) and  
 Devendra Gauchan (d.gauchan@cgiar.org), 
 Bioversity International
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